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För Chile, 
solidaritet för befrielse 
Den 11 september demonstre
rar vi åter för Chile. För 
många av oss är detta en tradi
tion som vi följt under lång 
tid. Ett par veckor efter mili
tärkuppen och mordet på pre
sident Allende 1973 organi
serade Lunds FNL-grupp den 
första stora solidaritetsmani
festationen. Bland talarna 
märktes de båda välkända och 
i den tidens debatt centrala 
amerikanska marxisterna Ba
ran och Sweezy. De höll 
korta appelltal, och många 
förebrådde oss senare att vi 
inte gett dem tillfälle att ut
veckla sina ideer i någon sorts 
seminarieform. Lena Gran
hagen sjöng och Roland Assar
son ackompanjerade henne. 
FNL-gruppens · sångare sjöng 
Det nya livet. 

Mötet ägde rum i Svane
skolans aula, som var fylld 
till bristningsgränsen. Ute i 
den svarta höstkvällen rasade 
en våldsam storm och vind
stötarna dånade om taket och 
kom fönsterna att darra. Vi 
trodde den folkliga vredes
stormen snart skulle sopa 
bort förtryckarna. 

1974 ägde sedan den 
första 11 september-demonst
rationen rum, med start från 
Clemenstorget. 

De chilenska flyktingarna 
blev många, vi samarbetade 
på olika sätt med deras orga
nisationer och fick flera per
sonliga vänner, liksom po
litiska impulser. Heta augusti
dagar stencilerades tusentals 
flygblad ut på VPK Lunds . 
kladdiga och måttligt väl fun
gerande stencilapparater i 
slutet av 7D-talet. De första 
demonstrationerna var stora 
och samlade hela Lunda
vänstern. Blåsorkesterns med
verkan blev genast en tradi
tion. Venceremos och El 
pueblo unido hör till de tidi
gaste inslagen i dess repertoar. 

Snart blev inslaget av latin
amerikaner mycket stort. 
Flyktingar kom inte bara från 
Chile utan också från Uruguay 

och i mindre utsträckning .Ho
livia och Centralamerikas 
länder. 

Demonstrationerna blev 
väl med tiden något mindre, 
men ändå inte små, som alla 
de som deltog i förra årets 
demonstration, då Rolf Nils
son var talare, minns. 

Många av oss känner soli
dariteten med Chiles folk som 
en plikt som består så länge 
det chilen,ska folkets kamp 
pågår. Demonstration den 
l l september är · ett tillfälle 
att utåt manifestera denna 
solidaritet. GRIP TILL
FÄLLET! 

Under de senaste åren har 
demonstrationerna arran
gerats av Kommitten för 
mänskliga rättigheter i Chile, i 
vilken represe.nta.qter fö~ c~
enska orgamsationer mgar, 
liksom VPK, ABF, SAP och 
APK. Arets demonstration ut
går från stortorget, där sam
ling sker fredagen den 11 sep
tember 17.30. Demonstration
en avslutas med tal och an
tagandet av resolutioner på 
stortorget. 

Gunnar Stensson 

Gärna inkunabler! 
Förra årets lyckade bokbyteri 
upprepas på årets Kulturnat.t. 
Det blir i Drottens kyrkorum 
kl 18. Lämna högst tio böc
ker, få lika många igen! Med 
tanke . på evenemangets me
deltida prägel är det särskilt 
välkommet med inkunabler, 
dvs böcker tryckta före år 
1500. 

En massa präster 
och annat kyrkfolk har varit 
i Lund och försökt rädda kyr
kan. Vi får se hur det går. 
Alltnog, vid gudstjänsttid ha
de domkyrkan försetts med 
en sockel av glänsande plåt, 
dvs det stor bilar tätt, tätt på 
Krafts torg. Swing low, sweet 
chariot. 

skolsnusk
förfallet avslöjas 

Detta är den miljö, som bar~ 
nen och ungdomarna i Lund 
dagligen vistas i. Exemplen 
är hämtade ur en färsk rap
port om skolorna i Lunds 
kommun. Rapporten är 
gjord av miljö- och hälso
skyddsförvaltningen och in
nehåller över 60 sidor miss
förhållanden. Man får in
trycket av att det ·är en 
mycket fattig kommun med 
mycket fattiga invånare ef
tersom barnen tillåts växa 
upp i en sådan miljö. 

Backaskolan, Norra Fäladen 
Ojämn värme, kallt i vissa 
klassrum och varmt i andra, 
läckage i klassrum, fuktan
gripen ytterdörr, rötskadade 
ljusraster utomhus, rostiga 
ventilationsdon i duschar, 
väggbeklädnad lossnar i fo
gar, gruppundervisning sker 
i personalrum och omkläd
ningsrum mm 

Lovisaskolan, Norra Fäladen 
Klassrum åt väster kalla vid 
västliga vindar, takläckage i 
båda byggnaderna, dålig be
lysning, fukt- och mögel
fläckar i tak i dusch och om
klädningsrum, trasig kakel
beklädnad, dålig städning i 
gymnastiksalarna, stora 
springor mellan golvplankor 
i slöjdsal, uppfräschning av 
slöjdsal behövlig, illaluktan
de toaletter mm 

ö Tornskolan 
Fläkt som betjänar tre toa
letter vid matsal ur funk
tion, besvärande solvärme i 
väster, dåligt underhåll av 
fönsterträ, ljudabsorbenter
na av skumgummiliknande 
material smulas sönder och 
faller ned i gymnastiksal och 
matsal, dålig takbelysning, 
varmt och dammigt och in
stängt i träslöjdsal, vattnet 
blir stående kvar på golvet i 
duscharna, geggigt på skol
gården mm 

Klostergårdssko lan 
Dålig ventilation i lärosalar, 
otrevlig lukt i flera klassrum, 
stora fönsterytor ger . drag 
och kallras samt besvär med 
solvärme, eftersatt under
håll av fönsterträ, det regnar 
in vid fönsterbleck vid kraf
tig vind, omfattande tak
läckage i flera byggnader, 
fuktskador vid fönster i 
slöjdsal, dålig lukt i dusch
rum, avloppslukt på toalett, 
putsskadad vägg i omkläd
ningsrum, störande ljud från 
ventilation mm 

Parkskolan, Nygatan 
Ventiler hålles stängda p g a 
damm och buller från gatan, 
kallt i flera klassrum, fön
sterträ i behov av målning, 
dålig belysning i två klass
rum, illaluktande toaletter, 
samtliga toaletter i behov av 
uppfräschning, en toalett 
med lös korkmatta vid trös
kel och med sprucken sitt
ring, spruket tvättställ, puts
skador, skyddslock över el
ledning saknas mm 

Så fortsätter rapporten sida 
u p p och sida ner med kom
munens alla 53 skolbyggna
der, samtliga med kraftigt 
eftersatt underhåll. 

Nyhetsred. 

Ikke en syttende mai 

Jag gick förbi 
norrmännens särskilda gata 
som för tillfället 
inte firade någon l 7 :e maj 

Nils Bielke 
ser idag en krydda 
av ett annat slag: 
Zettervalls basilika 

Karl Witting 
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Alternativa nyheter 

A/\ "' A 11 ; Vi s_er at~ den antikvariska ex- rande bild av vad ~ofe~sor A på veckoseminariet på män-
~U VV\...11,· ~ pertrsen 1 Lund nu ,efter sam- redan har hunnit skriva 1 Syd- dagmorgnarna kl 7-9. Ja sen 

~;:>;> 7 7 7 1 1 1 \~~ i råd med kommunstyre_lsens svenskan. Docenten som ring- brukar han ju också knulla 

Om att sälja 

Gun Hellsvik vill att stans 
handlare ska vara med om 
en kampanj för miljövänliga 
varor. Det låter rart och är 
ett exempel på att en fram
synt miljöpolitik kan vara 
ekonomiskt lukrativ bara 
man är ute i tid. Även Tetra 
Pak har börjat inse PR-vär
dt av att gå över till vatten

·baserade färger och att offra 
några miljoner på filteran
läggningar. 

Men å andra sidan anser 
väl moderaterna att över
konsumtionen (speciellt hos 
arbetarklassen) är ett pro
blem som orsakar under
skott i handelsbalansen och 
dylikt, och att man därför 
måste föra en stram utgifts
politik. Så egentligen borde 
Gun Hellsvik gå ut i en kam
panj för att handelsmännen 
ska skylta med osäljbara 
varor. 

Till den sistnämnda kate-
gorin borde höra souve-
nirer som kommunens turis- · 
information skyltar med. 
Tag t ex dom där stela sven
ska flaggorna, som är utså
gade i trä. För att inte tala 
om de förfärliga gässen som 
kostar 22 kr styck. Eller 
de enfaldiga dalahästarna 
som finns i en massa storle
kar. Den minsta kostar 2 5 
kr, övriga har man inte vå
gat sätta ut priser på. 

Souvenirerna finns att 
beskåda i en monter som 
står alldeles intill kommu
nens miljöutställning, som 
är liten men tänkvärd. 

Sti!ng Öresundsvägen 
Föräldrarna till -barnen på 
Lerbäcksskolan har länge 
klagat på trafiken på Öre
sundsvägen, som går alldeles 
nära skolbyggnaderna. Nu 
har gatukontoret undersökt 
följderna av att man helt 
stänger öresundsvägen för 
genomgående trafik. Utred
·ningen slår fast att den s k 
"totala samhällsnyttan" 
skulle öka och att kostna
derna inte blir större än om 
man följer detaljplanens 
förslag (som innebär att 
genomgående trafik med
ges). 

Valet borde inte vara 
svårt. 

ordförande, har fastslagit att de oss har bett att få framträda yngsta kvinnliga doktoranden 
det var inte alls Knut den sto- anonymt med tanke på ett efter julfesten och det under 
re som grundlade Lund, utan aktuellt befordringsärende , en påståendet att det är en gam-
Sven Tveskägg. Det finns vis- begäran som vi givetvis res- mal ämnestradition här i 
serligen inga särskilda bevis pekterar. Det betyder också att Lund. Det är kort sagt ett hel-
för det, men det skulle passa vi inte närmare kan beskriva _,vete på institutionen och hade 
bra när det gäller diverse ämnet, men det är känt på re- 'det inte varit för min veten-
jämna årtaloch festligheter. daktionen och vi kan försäkra skapliga lidelse hade jag inte 

På Harald Blåtands tid 
Då är det kanske dags för oss 
på VB att avslöja veckans 
scoop: att det är faktiskt inte 
var Sven Tveskägg utan hans 
far Harald Blåtand som grund
lade Lund - redan 988. Kon
takten med Lund hörde ihop 
med kungens tandproblem -
han led svårt av en rotinflam
matiori. i 2+. När kungen till
fälligt var på besök på mark
naden vid Tre Högar (nuva
rande Linero) erbjöds han 
hjälp av några präster/ medi
cinmän som bodde för sig 
själv i sydvästsluttningen ner 
mot Höjeå, ungefär vid nuva
rande Botulfsplatsen. Behand
lingen lyckades, även om tan
den fick en svartblå missfärg
ning som blev legendarisk. 
Harald själv var djupt tacksam 
och försummade aldrig ett till
fälle att tala om "tannamagar
na i Lund", som det står hos 
Adam av Bremen. Intressant 
nog blev detta början till en 
vital yrkestradition och hypo
tesen stöds just av existensen 
av de många tandläkarmottag
ningarna kring Botulfsplatsen 
- de är säkert inte där av en 
tillfällighet. I de senaste ut
grävningarna i samband med 
trafikomläggningen på L:a 
Fiskargatan har man träffat på 
en hel del blåfärgningar i le
ran som i varje fall inte mot
säger den nya teorin. Nästa år 
blir det l 000-årsjubileum a v 
händelsen och vi på VB hop
pas bli bjudna på middagen. 

Herr Dr Dr Professor 
Att vi inom alternativpressen 
fyller många viktiga funktio
ner står klarare för varje dag. 
Senast aktualiseras det av arti
kelserien på sydsvenskans 
kultursida där Lunds samtliga 
professorer har börjat presen
tera sig i bokstavsordning. 
Det ska hålla på i åravis, dag 
ut och dag in, i ur och skur 
osv - utsikter som inte kan 
undgå att fylla en del av oss 
med ett visst missmod . Allt
nog, VB står inte handfallen i 
det här läget utan öppnar sina 
spalter för en kompletterande 
alternativserie. Vi hoppas att 
ca 400 Lundadocenter ska ge 
sin syn på ämnen och ämnes
företrädare. Vi börjar med ett 
bidrag av docent K som spon
tant har v än t sig till redaktio
nen för att ge en komplette-

att det är väldigt aktuellt och ·stått ut en dag till. Han är pre-
samhällsrelevant och att det fekt,studierektor och studie-
sas ligger i tiden. vägledare, dessutom ordföran

Liten ridpiska 
Docent K: Jag vill bara efter 

måttet av min förmåga och 
med all respekt för de särskilt 
sakkunniga ge några kom
pletterande bidrag, som ten
derade att komma bort i pro
fessoms i och för sig in
tressanta artikel. Vad som 
saknades var närmast upplys
ningen att professor A är en 
stor skit, en bluff, en olycka 
för sin vetenskap och en 
skam för det här universitetet. 
Så vitt jag känner till har han 
inte publicerat ett enda arbete 
sen han fick professuren - ja 
inte gjort något överhuvud · 
taget om man inte räknar den 
villa han låtit bygga med 
hjälp av pengar som han har 
försnillat ur stencilkassan , 
eller möjligen för halvsvarta · 
pengar från företagskontak
tema. Han skrev en hygglig 
trebetygsuppsats 1955 - det är. 
sant - men sen har det bara 
gått utför. Dvs han brukar ju 
kräva stjäla våra arbeten och 
tvinga sig in som medförfat
tare. Eftersom hans namn bör
jar på A och han därför står 
först tror folk han har en väl
dig produktion, men det är ett 
rent bedrägeri. Det värsta är 
dock det skräckregemente han 
för på institutionen. Vi andra 
kan inte få ut ett gem eller en 
penna utan att personligen : 
kvittera ut det av honom. Ni 
skulle bara se honom i hans 
gröna jaktkostjm och läder
stövlar - dessutom har han ett 
ridspö som han brukar 
klatscha institutionssekretera
ren med på låren. Det är tur 
att han inte är på institutio
nen så ofta - han kommer ju 
mest in för att kolla närvaron 

de i trivselkommitten på in
stitutionen (det är han som 
har valt gardinerna i kafferum
met!). På högre nivå är han 
ledamot av tjänsteförslags
nämnden,sektions- och fa
kultetsnämndema och i forsk
ningsrådet. Till det kommer 
att han är fackligt ombud och 
representant för de anställda i 
diverse organ. Nu till veckän
dan ska vi ut hela institutio
nen och hjälpa till med vall
skörden på hans hästgård på 
Romeleåsen och sen har vi 
fullt upp att göra med fest
skriften nu när han ska fylla 
60. Så ligger det till i vårt 
ämne och det framgick inte i 
Sydsvenskan. 

Veckobladet behövs om 
sanningen ska fram. 

Om att läsa 
proto~~ll 

Lucifer 

Ibland kan -det vara-skojigt 
att läsa gamla protokoll. 
Som till exempel det från 
Gatu- och trafiknämndens 
augustimöte i år. Här står 
att vpk var det enda parti 
som reserverade sig mot byg
gandet av bussterminal i 
kvarteret Galten. Det ska bli 
intressant att höra bortför
klaringarna vid nästa nämnd
möte. 

Vattenavgaser 
För den miljövän som be
kämpar bilismen utan a:tt 
därför kunna stödja kollek
tivtrafikens bussar, på grund 
av dieselavgaserna, finns nu 
hopp. Karlstads kommun
ägda lokaltrafik ska plocka 
fram alla fakta om vätgas
drivna bussar och räknar 
med att inköpa en försöks
buss till hösten. Även Upp
sala är inne på samma ide. 

Vad är det för märkvär
digt med vätgasdrivna bus
sar? frågar sig kanske lunda
bon. Jo, sådana bussar avger 
som avgaser endast vatten. 
Tekniken finns redan. Det 
gäller bara att göra den 
praktiskt användbar. 

Det kan vara värt att tän
ka på när man planerar för 
den nya bussterminalen i 
Lund. 



Bekymrad bilägare 
skriver brev 
I senaste numret av Ratten, 
Volvoägarnas tidning, cite
ras ett öppet brev till stats
ministern från en bekymrad 
bilägare i Veberöd, Lars
Åke Klang. Som aktiv i or
ganisationen "Bilen i valet 
l 988" tänker Klang trycka 
på även de lokala politi
kerna, och därför finns det 
anledning att kommentera 
brevet här i VB. 

Lars-Åke Klang och hans 
fru lngela bor i Veberöd 
men jobbar i Lund, inom 
sjukvården. De har två små 
barn och två inte fullt så 
små bilar (en Saab 96, en 
Volvo 245). Bil måste de 
ha, "för barnens skull" som 
det brukar heta: om barnen 
blir sjuka, för att de ska få 
en chans att se nåt annat än 
Veberöd . Kollektivtrafik är 
förstås inte till att tänka på, 
och så kommer de kända ar
gumenten om glesa tidtabel
ler, tunga matkassar och da
gis. Klangs kör även bil till 
jobbet, dit de uppger det är 
tre mil. (Det är 22 km och 
taxerarna i Veberöd uppger 
på förfrågan, att det på or
t en tyvärr är vanligt med 
den sortens försök till skat
t e fusk för at t få större av
drag än man har rätt till.) 

Familjens problem är eko
nomin. De klagar över dyr 
mjölk men framför allt är 
det bilkostnaderna som hål
ler på att knäcka dem. De 
betalar l O 600 kr om året i 
bensinskatt. Nu vill de att 
Ingvar Carlsson ska tillsätta 
en bilsocial utredning som 
kan utmynna i lindringar för 
den stora gruppen " bilbe
roende" barnfamiljer. Fick 

de mer pengar över skulle de 
köpa "i alla fall en" ny bil. 

Föraktligt men farligt 
Familjen har med berått 
mod bosatt sej ute i bushen, 
långt från jobbet. De båda 
bilarna och allt körandet 
( 4 200 mil om året) tar för
stås hårt på deras ekonomi. 
Men med normala förstånds
gåvor borde de ha vetat vad 
de gav sej in i. I stället kom
mer de med sitt fega gnäll 
och begär att andra skatte
betalare ska ta över deras 
högst självförvärvade be
kymmer. Ingela och Lars
Åke Klang är värda ~årt för
akt. 

Men vi måste också se upp 
med dem och deras gelikar. 
Just nu tävlar alla politiska 
partier, inte minst i Lund i 
att oroa sej över den expan
drande bilismen och säga 
vackra ord om kollektiv
trafiken. Det talas t o m om 
återupptagen tågtrafik till 
Veberöd! Men den materiel
la verkligheten är ju att allt 
fler "vanliga" människor an
ser sej vara helt beroende av 
bilen och därför trycker på 
politikerna om lindrade 
"bördor". Eftersom det är 
en mycket stor grupp väljare 
är politikerna mycket käns
liga för såna argument. Det 
gäller skamligt nog även vpk, 
partiet som fällde det senas
te förslaget till bensinskatte
höjning. 

Se upp med Klang och 
hans kumpaner. De är farli
ga. 

Gr 
(Har Gr skaffat Volvo? 

Sättarens anm) 

Ännu en grön våg 
I senaste fullmäktigedebatten kan förekomsten av en snabb 
gick Stig Nilsson (vpk) upp cyklist om inte annat orsaka' 
och stödde J an Mårtenssons psykiska lidanden. 
kända förslag att Knut den Att man inte får cykla på 
stores torg ska vara öppet för Knut den stores torg är lite 
cykeltrafik. Det gjorde Stig märRligt .när man ändå får gö-
rätt i, ty det är viktigt att gå- ra det på andra torg i staden. 
ende och cyklister lär sig att Frågan är principiellt viktig 
umgås på gemensamma ytor. eftersom de nya gågatorna 
Hur skulle det gå om gång- ·kanske 'aV en ängslig opinion 
och cykelbanorna i kommu- kan bli förbjudna för cyklis-
nen inte fick användas av fot- ter.· Det vore illa. 
gängare? Cyklister och gånga- Många arga insändare från 
re måste göra gemensam sak bilister i dagspressen visar att 
mot bilisterna och inte splitt- cyklisterna i Lund stolt häv-
ras. dar sin rätt och ibland t o m 

Visst finns det en liten risk bryter mot lagarna för att få 
för kollision, men den är så livsrum. Det är synd att det 
ringa och följderna ofta så ska behövas, och därför bör 
små att ingen ska behöva lig- restriktionerna vara så få som 
ga sömnlös för detta problem, möjligt. Den tanken är inte 
särskilt om man betänker hur orimlig att även öppna stads-
liemannen tatt följer i bilar- parkens huvudstråk för de 
nas spår. Men kanske det än- cyklande, så att bl a redaktör 
då vore befogat att på vissa Mårtensson lagligen kan gena 
känsliga ställen, som t ex genom grönskan. Det ljud en 
Knut den stores torg, införa cykel åstadkommer mot grus 
en skylt där cyklister åläggs är vackert för örat . 
fartbegränsning. För äldre Mjau 

Från det 
kommunala 

Idag invigs Ruinmuseet i 
Kattesund och resterna av den 
gamla Drottenskyrkan. De 
har kostat många miljoner att 
färdigställa men är en in
stering som kommer att löna 
sig eftersom vi nu har ett 
minnesmärke från l 000-talet 
som är autentiskt och inte 
blott en modell i miniatyr. I 
veckan skrev Oscar Reuter
svärd i SDS hur kyrkan kan 
ha sett ut på 11 00-talet då 
den var kyrko- och kunga
maktens ritualhelgedom och 
ärkebiskopsstadens dopkyrka. 
Museet kommer att vidga våra 
historiska perspektiv i vår 
postmodernt splittrade nutid 
vilket kan bli en nog så av
görande faktor när nutidens 
hektiska kortsiktighet kom
mer att avlösas av de fram
tidsinriktade, hoppfulla och 
förnuftiga visionerna av 
morgondagens demohatiska 
samhälle. 

Några stenkast från Katte
sund reser sig en rpera nutida 
aktualitet nämligen Grand 
Hotell där bröderna Paulsson 
under ett antal är kunnat be
rika sig på skatte betalarnas 
pengar samtidigt som de s a s 
servat överheten. I fjor före
slog VPK att Grand skulle . 
säljas eftersom man då kunde 
frigöra resurser som skulle 
garantera den vanliga skatte
betalaren en bra kommunal
service. Nu ett år senare har 
den i övrigt förstockade bor
gerligheten i Lund faktiskt 
nappat på VPK:s förslag. 
Huruvida historiska studier 
kring ruinmuseet vidgat bor
garnas perspektiv i denna 
kommunala delfråga är det 
svårt att ha någon odelad upp
fattning om. Dock är ju 
borgarklassens tänkande alltid 
knutet till det kortsiktigt lön
samma och privatiserade. 

Ett kort stenkast från 
Grand ligger järnvägsstationen 
vars bangård moderaterna vill 
bygga över i en synnerligen 
bastant investering på säkert 
flera hundra miljoner kronor 
för att skapa en bussterminal. 
Med sitt förslag har modera
terna nu dragit sig bort från 
Galten och det gläder sig ele
verna på Vårfruskolan och de 
boende vid Bankgatan åt. 
VPK Lund har i många år 
kämpat för en bilfri inner
stad och kravet har blivit allt
mera nödvändiga ju mer 
gränsvärdena för avgasutsläpp 
överskridits. Bilar och stora 
dieselbussar måste bort från 
innerstaden. Därför är det bra 
att moderaterna dragit sig 
bort från Galten men trafik-

och avgasproblemen kommer 
man inte tilll rätta med 
genom en gigantisk terminal 
ovanpå stationen. 

Ett · halvt stenkast från 
stationen ligger Knut den 
stores gata där man under 
senare tid har observerat lag
brytande borgerliga politiker. 
Både (fp)- och (m)-borgare 
har alltså cyklat på torget 
trots att stenläggningen gör 
detta synnerligen obekvämt. 
Vi som alltid sett det naturligt 
trots att stenläggningen gör 
detta synnerligen obekvämt . 
Vi som alltid sett det naturligt 
att cykla där vet hur det 
känns och att däcken tar 
skada. Men i takt med att gå
gateideerna alltmer materiali
serades lär snart nog cykel
filen över Knut den stores 
vara jämn och fin. 

Ett par stenkast från Knut 
den stores gata ligger Lilla 
Fiskaregatan, som nu snart 
mest liknar en gammal skånsk 
byväg om hösten. En stackars 
cyklist måste slira sig fram i 
lervälling. Men snart ska där 
vara en tin gägata utan mmsra 
bilbuller. Så kommer alltså 
den innersta innerstaden att 
bli bilfri och det är faktiskt 
innerstadens månglare som 
själva tagit VPK Lunds krav 
ad notam. Dock har dessa 
månglare icke studerat vare 
sig Drottenskyrkan eller 
annan historia för att däri
genom vidga sina perspektiv 
mot en framtida framsynthet . 
I stället har de studerat kort
siktig lönsamhet i andra gå
gatesystem i andra kommuner 
och funnit paradoxen att en 
bilfri innerstad faktiskt kan 
stegra profiterna. 

Ännu en grön våg 
Signaturen "Gr" i förra VB 
anser att vpk inte bör stödja 
kravet på en grön våg av 
synkroniserade trafikljus i 
stan. Han tror att det blir 
för dyrt och för bekvä:mt 
för bilåkarana. 

Nuförtiden kan man få 
ett digitalur för ett par tior, 
en helautomatisk kamera 
för ca l 000 kr och en bra 
dator för l 5000. Det är 
knappast troligt att den tek
nik det rör sig om när det 
gäller att synkronisera tra
fikljusen skulle vara så dyr. 
Att "Gr" vill göra livet surt 
för bilägarna har jag en viss 
förståelse för, men han 
glömmer bort att även kol
lektivtrafiken och cyklister 
finns på gatorna. ständiga 
oregelbundna stoppar ut
med exempelvis Bredgat'!n
Getingevägen ger upphov, 
inte enbart till adrenalinut
söndring, utan även till en 
fruktansvärd mängd avgaser. 

Men det är viktigt att vid 
den planerade synkronise
ringen ta hänsyn till att cyk
listerna behöver längre tid 
på sig. Det får inte bli så 
att dessa drab~av ständiga 
stopp. FH 
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Ljugarbänke 
Gun Hellsvik vill att handlarna 
ska skylta med miljövänliga va
ror. ~n der en tid. Vi frågar våra 
pohhker om vad de själva skul
le skylta med. 

Gun Hellsvik (m): Vårt parti
program på en oblekt toalett
pappersrulle. Den kan ju alltid 
komma att behövas. 

Ebb a Lyttkens (fp): Ett stort 
färgporträtt av Bengt (Wester
berg) gjord på vattenbaserade 
färger från Tetra Paks experi
mentlaboratorium. 

Postadress. 

Löften var 
bara luft 
Nu ska en av de onödiga par
keringsplatserna på Kloster
gården byggas. Pinnarna är re
dan utplacerade på gräsmattan. 

Inför beslutet om ny stads
plan i våras försökte byggnads
nämndens ordförande Christi
ne Jönsson (m) och social
demokraternas kommunalråd 
Larry · Andow lugna upprör
da och oroade klostergårds
bor. De sa att p-platserna bara 
finns med i stadsplanen som 
en reserv och ska byggas bara 
om det i framtiden visar sig 
att de behövs. 

Hur många p-platser be
hövs? De privata fastighets
ägarna och hyresgästerna har 
olika åsikter om det. Fastig
hetsägarna tvingar sina hyres
gäster att ha kontrakt på par
keringsplats även om de inte 
har bil. Hyrsgästerna menar 
givetvis att det inte behövs 
fler p-platser än det finns 
bilar. De har i många år för
sökt bli av med de obliga
toriska kontrakten. 

När det nu gjordes en ny 
stadsplan fick privatvärdarnas 
"tomma" kontrakt ligga till 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

grund när behovet av p-platser 
räknades ut. Trots att Kloster
gården är ett bilfattigt område 
med stora, tomma parkerings
ytor ritades det in så mycket 
som 140 nya p-platser. 

Detta försvarades av alla 
d.e miljövänliga borgerliga par
tierna. Också av majoriteten 
av socialdemokraterna. 

" - Kommunen måste göra 
så här när fastighetsägaren har 
kontrakt'; sa Larry And o w (s). 

Eftersom både Christine 
Jönsson och Larry Andow 
sagt att de nya p-platserna 
bara ska byggas om de behövs 
skickade kontaktkomrnitte~ 
ut en enkät till de boende. 
Det gällde att få svart på vitt 
på att det inte behövs fler p
platser. Gensvaret blev stort. 
Svaren är ännu inte samman
ställda men det är helt klart 
att väldigt många inte be
höver någon p-plats. 

Men medan klostergårds
borna håller på att skaffa be
vis för att rädda sin gräsmatta 
så sätter kommunen igång att 
asfaltera den. 

Nyhetsred. 

Vänortsförening Lund-Leon 

L.ars V Andersson (c): Vi skulle 
y1sa en ko, stadsbarnen lär ju 
mte veta hur en sådan varlese 
ser ut. 

L~rrr Andow (s): En ny apparat 
for lagtempererat källvatten som 
man kan kyla groggen med. 

Kiell Dahlström (mp): Det mest 
siaende vore väl en bivaxdocka i 
naturlig storlek av Fiona Björ
ling. Kan sedan återanvändas av 
bisvärmar under våren. 

. En vänortsförening håller på 
att bildas i Lund. Den ska 
utveckla och förbättra kon
takterna mellan Lund och 
Leon i Nicaragua. 

Sedan gammalt finns en 
vänortsförening för Lunds 
kontakter med · väD.orten 
Nevers. Det är i vänortsfö
reningen icteerna kläcks och 
initiativen tas för kommu
nens vänortsarbete. En vän
ortsföreningen för Lund
Leon är speciellt viktigt ef
tersom makthavarna i Lund 
gör allt för att förhindra att 
kontakterna med Leon 
utvecklas. 

"Intresset för den plane
rade vänortsföreningen är 
stort. Initiativet kommer 
från stödkommitten för 
Centralamerikas folk och 
kontakter har tagits med 
författare, konstnärer uni
versitetsfolk, · spanskiärare, 
metallarbetare, VPKare so
cialdemokrater, miljöp~rtis
ter, en folkpartist och flera 
andra. 

Vänortsföreningen ska 
bildas på ett möte onsdag 
23 september i bibliotekets 
studiecirkelrum l kl 19.00. 

Blommande 
dricksfontän 

Lunds t11da driclt:{o11tiilt. ur 
{u11lt:tio11 se11 lårrg tid tiUba
ka.. Fontän~n är placerad in
till u/t:pltztUTI i Stadlparktn. 

POSTIIDNING 

Filial blir 
kommundelsbibliotek 
Den 14 september kommer 
gamla filial 2 på Norra Fäla
den öppnas efter att ha varit 
stängd för renovering och 
ombyggnad under en dryg 
månad. Man kommer att 
kunna köpa gamla pocket
böcker för l kr stycket och 
sedan dricka fritt kaffe på 
intilliggande fritidsgård. 
Klockan l 8 spelar den till
fälliga blåsorkestern "Bo
kens vänner" på Fäladstor
get i glädje över att biblio
teket öppnar. 

Biblioteket blir ett själv
ständigt kommundelsbiblio
tek med den nya kommun
delsnämnden som huvud
man. Av den anledningen 
kommer det att finnas en 
utställning om kommundel 
Norr och politiker kommer 
att ordna med en tipsrond 
till nytta och nöje för be
sökande. 

BLASORKESTERN. Fre 11.9 kl 
17.45 Chlledemonstratlon, stor
torget. Sö 13.9 rep Kapellsa len kl 
18.45, medeltid. Mä 14.9 pä Fä
ladstorget 17.45: biblioteksinvig
ning, tillika rep av medeltidspro
gram. Fre 18.9 extra rep i ruinen. 

PALESTI NAGRUPPEN visar ut
ställning i lokal pä Botulfsplat
sen i anledning av att 30 är för
flutit sedan mordet på Folke 
Bernadotte och 5 är sedan 
massakern i Sabra och Shatila . 
CHILEDEMONSTRATION 
Sam l. 17 .30 pä stortorget, av
marsch kl 18.00, (se atikel). 

K.OMPOL Lördag 12.9 kl 10.00 
pa partilokalen för planering av 
höstens arbete. · 
Månd.ag 14.9 kl 19.30 disk. om 
energiverken 

Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg och Lars Nilsson 

Kontaktredaktör för nästa VB: 
Gunnar Sandin 13 58 99 
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